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Jika Anda pernah mendengar tentang bahan-bahan radioak�f 

dan secara langsung otak kita yang memahami tentang itu 

langsung mengarah ke kata radiasi, sementara orang-orang 

yang �dak pernah mendengarkan dan memahami tentang 

kata radioak�f hanya menggelengkan kepala.

Prologue buku ini akan kami buka dari kata “radioak�f” dengan 

segala bahayanya ke�ka �dak bisa dikendalikan dan secara 

langsung merusak tatatan-tatanan kehidupan di sekitar 

tempat dimana zat radioak�f itu merebak. Energi nuklir bisa 

mempengaruhi sel-sel mahluk hidup yang terkena radiasi 

sampai ke level atom sehingga sangat berbahaya ke�ka �dak 

terkendali.

Anda bisa mencari informasi tentang kota-kota yang akhirnya 

di�nggalkan manusia karena bencana radioak�f, Chernobyl 

misalnya atau orang Jepang yang meninggal dengan sangat 
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menderita, namanya Hishasi Ouchi, manusia yang 

pernah mengalami radiasi parah yang memaksa 

kromosom DNA dalam tubuhnya bermutasi dan 

code-code yang dibawa oleh DNA tersebut rusak, 

sehingga menyebabkan sel-sel dalam tubuhnya �dak 

seolah-olah olah sudah menjadi sel mahluk lain dan 

tak mengenal Hishasi sebagai manusia. 

Kami ingin menegaskan dalam prologue ini bahwa 

kode-kode gene�k dalam kromosom atau DNA 

manusia begitu pen�ng, sehingga ke�ka itu rusak 

maka keberlangsungan manusia itu untuk hidup 

normal pas� akan terganggu. 
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Lalu apa hubungannya dengan organisasi bisnis yang 

selama ini Anda pimpin? tentu Anda se�daknya bisa 

menarik benang merah ke�ka kode-kode DNA 

organisasi Anda terkena radiasi luar biasa apakah 

mereka masih mampu untuk bekerja dengan normal 

sebagaimana mes�nya? Renungkan pertanyaan 

tersebut.

Pandemi ini sebagai pancaran radiasi yang benar-

benar membuat organisasi-organisasi di dunia 

terpapar, sebagai efek dari pancaran radiasi yang tak 

terkendali, organisasi tersebut mengalami proses 

mutasi dan terpaksa menemui kemunduran serta 

keterpurukannya.

Sementara yang mampu mengontrol dengan baik 

pancaran radiasi (pandemi) tersebut berhasil menjadi 

organisasi yang super strong layaknya superhero 

dalam film-film fiksi ilmiah ala Hollywood, Marvel dan 

X-Man. 

Pada kasus lainnya bahkan ada pemimpin-pemimpin 

dunia visioner yang sudah memperkirakan kejadian 

seper� ini dan telah menyiapkan segala sesuatunya 

sehingga organisasinya seakan kebal dengan radiasi 

tersebut. Mereka sudah mempersiapkan segala 

piran�nya, bak ilmuwan yang se�ap harinya bekerja 

dalam paparan radiasi namun sudah memakai 

berbagai alat pelindung diri yang sudah terjamin 

kualitas perlindungannya terhadap bahaya radiasi. 

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

Courtesy Blue Bird Group
Youtube Channel

WARNING!
 Top Four cash-flow problems

Slow payment
Karena daya bargaining yang rendah
keterlambatan bayar atas tagihan 
sering terjadi.

Kebijakan Kredit
Kebijakan faktur penjualan yang
dikeluarkan sampai 90 bahkan 120 
hari, padahal yang normal adalah
tidak lebih dari 30 hari.

Sales Decline
trend baru, pola kehidupan sosial 
yang baru. Penjualan menurun drastis,
kejadian inii baru saja terjadi pada
sebagian besar bisnis travelling dan
event organizer dampak pandemi, 
sebagai pemimpin apa respon Anda?

Produk Dikson
Biasanya ini terjadi karena memang
produk tidak lolos quality control, 
SDM dan proses produksi berperan
penting atas kejadian ini.

“Good leadership consists
of showing average people

how to do the work of 
superior people”

J. D. Rockefeller
US Industrialist
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Kami sengaja menggunakan pendekatan ini dan 

analogi ini untuk memudahkan Anda memahami 

berbagai kejadian-kejadian �dak terduga yang benar-

benar memaksa organisasi bisnis untuk ber�ndak 

lincah secara fisik ataupun secara mental. Maka dari 

itu, esensi pertama dari Triple Decker dalam buku ini 

adalah Agility.

The First Essence of Triple Decker

Agility
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Mengapa Agility menjadi esensi pertama dari logika 

Triple Decker yang kami tawarkan dalam buku ini? 

Faktor yang paling mendasari mengapa kami 

mengambil frasa “agility” ini adalah tentang dunia 

yang kita hadapi saat ini. Segala sesuatu serba 

berjalan dengan ritmenya masing-masing, �dak ada 

yang mau menunggu orang lain, sama halnya dengan 

para partner bisnis Anda, mereka enggan menunggu 

mereka yang “berjalan lamban” karena “terlalu kaku” 

atau “kecanggungganya” dengan berbagai cara-cara 

baru dalam berbisnis dan berinteraksi.

Agility bukan terbatas hanya sekitar fisik, tapi kami 

memberikan peringatan jika mampu sampai ke DNA 

organisasi Anda, terlebih lagi sebagai pemimpin Anda 

harus secara penuh memprak�kkan kelincahan 

dalam berfikir, dan mengelola mental Anda. Guru 

sekaligus sahabat kami, Coach Dr. Fahmi sering 

menyebutkannya sebagai “mental agility”, yaitu 

tentang kemampuan seseorang untuk mengambil 

keputusan, merespon kejadian, menimbang suatu 

masalah dengan cepat dan tangkas. 

Jeff Bezos mengatakan dalam sebuah interviewnya, 

“jangan menunggu mengambil keputusan sampai 

Anda mendapatkan informasi 100%, ambillah 

keputusan ke�ka itu telah mencapai 60-70%, jika 

Anda terlambat, momentum yang memberikan 

keuntungan untuk Anda akan hilang, sementara jika 

Anda menunggu sampai 100% informasi terkumpul, 

saya kurang yakin semua informasi sisa itu valid”.

“A leader 
should have higher 

grit and tenacity, 
and be able to endure 

what the employees 
can’t.”

Jack Ma
Founder and Owner Alibaba Group
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Kami kira, apa yang disampaikan mantan CEO Intel 

Andrew Grove, tentang bagaimana krisis dan 

kejadian-kejadian tak terduga semacam pandemi, 

major outbreak, atau kejadian langka yang tak 

terduga yang berdampak luar biasa (Black Swan) 

lainnya yang memberikan kesempatan pada para 

pemimpin organisasi hebat untuk menunjukkan 

kelincahan mentalnya dengan mampu dengan luar 

biasa mengelola dan merespon kejadian atau krisis 

tersebut.

Hipotesa diatas didukung dengan publish yang baru-

baru ini dikeluarkan oleh Fast Magazine dari 

Geniusworks.com (Peter Fisk)  edisi bulan Mei; dalam 

publish tersebut ada statement sebagai berikut; 

“There’s nothing like a crisis to drive crea�vity – 57% 

of companies of the Fortune 500 were founded during 

a downturn, 92% of patents are filed during a 

downturn.”

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

Courtesy Blue Bird Group
Youtube Channel

“Bad companies are destroyed
by crisis, Good companies 

survive them, Great companies 
are improved by them.”

Andrew Grove
Former CEO Intel (1987-1998)

Dari data ini semoga kita bisa belajar bagaimana 

bersikap dan ber�ndak sebagai pemimpin ke�ka 

menghadapi krisis. Quotes oldschool tentang krisis 

juga pas� sudah Anda sering dengar dalam 

keseharian atau training-training SDM yang selama ini 

Anda iku�, “pelaut ulung �dak lahir di lautan yang 

dangkal dan ombak yang datar”, begitu juga dengan 

pemimpin, �dak ada yang lahir dari keadaan-keadaan 

yang biasa-biasa saja, mereka lahir ditengah-tengah 

krisis, mereka lahir ditengah-tengah keadaan chaos 

luar biasa, mereka adalah salah seorang yang terpilih 

dari ribuan orang yang memilih untuk pasrah dan 

mengiku� arus.

Masih dari data yang dipublish oleh Fast Magazine 

edisi Mei 2021, ada 20 organisasi bisnis yang bisa 

Anda pelajari bagaimana polanya dalam melakukan 

day by day opera�ng business-nya dengan menscan 

QR code disamping untuk mendapatkan akses 

langsung pada publish tersebut. 

Sekali lagi, agility adalah esensi pertama dari �ga 

esensi Triple Decker yang ingin kami bahas dalam 

buku ini. Esensi kedua dan ke�ga akan kita bahas 

singkat pada bagian setelah ini, bagaimana menurut 

Anda? apakah Anda sudah merasa cukup gesit dalam 

menghadapi krisis atau pandemi yang masih belum 

bisa dipas�kan kapan akan berakhir? 

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

Courtesy Blue Bird Group
Youtube Channel
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Esensi kedua dalam logika berfikir Triple Decker 

adalah Collabora�ons, gotong royong, bercerai kita 

runtuh, bersatu kita teguh. 

Pertanyaan singkat, apa itu kolaborasi menurut apa 

yang Anda pahami saat ini? coba renungkan dalam 

jiwa dan ha� Anda, gunakan intuisi dan pengalaman 

yang selama ini Anda pahami, begitu juga dengan 

pengalaman dalam berbisnis, memimpin organisasi 

yang selama ini Ada dalam alam bawah sadar Anda, 

apa sih makna collabora�ons itu? 

Bagi kami, esensi kedua ini seolah menjadi cores atau 

pengikat dari esensi pertama dan ke�ga, cocok 

ditaruh tengah karena peran dan fungsinya adalah 

untuk mengikat esensi pertama dan ke�ga.

Begitu juga fungsinya sebagai cores atau pokok dari 

logika berfikir Triple Decker dan menjalani bisnis di 

era disrup�f udah menjadi kebiasaan. 

“Era tatanan baru adalah
era dimana disruptif sudah

menjadi biasa dan tidak
istimewa lagi”

Triple Decker Qutoes
Launch August 2021

Mungkin lima atau enam tahun yang lalu, kata 

disrup�f begitu asing bagi para pemain bisnis, 

terutama UMKM, tapi saat ini, dimana era tatanan 

baru udah menjadi kewajiban, kata disrup�f menjadi 

biasa-biasa aja, dan bahkan menurut kami new 

normal ini adalah jaman dimana disrupsi udah biasa, 

perlu langkah exponen�al apa lagi untuk menjadi 

pioneer dibidang bisnis yang Anda tekuni. Seolah tak 

ada habisnya ya kawan, bagaimana menurut Anda? 

The Second Essence of Triple Decker
Collaborations

Tahun 2020 merupakan tahun dimana implementasi 

flat organiza�on and fluid-work dipaksakan oleh 

pandemi untuk di aplikasikan, baik organisasi itu siap 

ataupun �dak siap.

Fluid-work memungkinkan collabora�on diterapkan 

baik secara offline ataupun online. Dengan dukungan 

teknologi saat ini, prak�k itu bisa dilaksanakan 

dengan baik, syaratnya daerah atau area dicover oleh 

internet.

Prak�k collabora�ons tanpa dukungan pla�orm yang 

sesuai dan teknologi yang mumpuni memang akan 

ribet, bayangkan jika seorang Eric Yuan seorang 

9 Business Pillars
Free Sources
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Lebih Baik”

Courtesy Blue Bird Group
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entrepreneur China-Amerika yang memulai pla�orm 

online mee�ng and conference Zoom, yang baru-

baru ini membantu jutaan usernya diseluruh dunia 

untuk tetap in-touch dan berinteraksi dengan lebih 

nyaman walau kerja dirumah. Sambil googling, coba 

tebak, tahun berapa Zoom dipublish? dan kira-kira 

mengapa mereka menjadi pioneer sebagai pla�orm 

video communica�on untuk saat ini? 

Readers Notes

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

Courtesy Blue Bird Group
Youtube Channel

Pada esensi kedua ini kami terinspirasi dari quotes 

founder Apple, manusia yang dikenal banyak orang 

sebagai entrepreneur yang krea�f, Steve Jobs; 

“Crea�vity is just connec�ng things”, krea�fitas 

adalah tentang menghubungkan segala sesuatu, baik 

itu kemampuan seseorang, kelebihan seseorang, 

keahlian seseorang, dan lain-lain. 

Lihatlah bagaimana Uber, AirBnb, Grab, Gojek 

berhasil menghubungkan penyedia jasa dengan 

penggunanya dengan cara yang simple, mudah, aman 

dan user friendly. Tentu, semua itu membutuhkan 

dukungan teknology yang luar biasa pada awal 

pengembangannya, tapi ide dibalik itu semua perlu 

kita apresiasi. 

“Esensi kedua dalam Triple Decker 
adalah collaborations, menemukan

keping demi keping value untuk
di-gabung dan dikelola agar

memberikan manfaat
yang lebih.””

Triple Decker Qutoes
Launch August 2021
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Bagaimana pla�orm ini bekerja sesuai dengan 

keinginan banyak pihak,  cocok untuk para 

pelanggan,menyediakan pekerjaan untuk para 

partner, menyediakan tempat atau space iklan untuk 

para pihak ke�ga dan tentu mengubah tatanan baru 

bagaimana cara berbisnis di dunia transportasi.

Se�daknya, saat ini berbagai perusahaan yang 

bergerak di bidang transportasi berusaha untuk 

mengiku� apa yang dilakukan oleh Gojek dan Grab (di 

Indonesia). Simaklah Youtube iklan Blue Bird, “kami 

sedang berubah”, bagaimana perusahaan besar 

sekelas Blue Bird dipaksa untuk mengiku� cara main 

perusahaan baru semacam Gojek hanya dalam 

beberapa tahun, bagaimana menurut Anda? 

“Teamwork and 
Collaborations
 is the fuel that allows 

common people 
to attain uncommon 

result”

Adapt from Andrew Carnegie Quotes
USA Industrialist

Learn from Expert

Indian-American Best Seller Book Author
 

Navi Radjou

Kita memasuki apa yang saya sebut The Age of 

Convergence, di mana isu-isu dunia pertama dan 

dunia ke�ga seper� perubahan iklim, meningkatnya 

polusi, ke�daksetaraan sosial, penyakit kronis, 

berkumpul untuk menciptakan 'masalah tanpa batas' 

yang mempengaruhi se�ap orang di Bumi terlepas 

dari apa pun, jenis kelamin, warna kulit, atau �ngkat 

pendapatan.

Dibutuhkan pendekatan dan cara-cara baru untuk 

mengatasi itu semua, dan kami yakin, kolaborasi 

adalah salah satu dari metode dalam mengurangi 

masalah-masalah dunia tersebut, �dak satu 

organisasi, �dak seorang, tapi banyak orang 

bergandengan tangan dan menemukan cara untuk 

mengurangi dampak-dampak dari masalah tersebut.

Umat manusia perlu mengatasi perbedaannya yang 

dangkal dan bersatu menuju persatuan sehingga 

semua orang dapat bergabung untuk bersama-sama 

menciptakan solusi tanpa batas yang mengatasi 

masalah pelik yang menimpa seluruh umat manusia.

Collaborations Through 
Conscious Design

Inspired by Navi Radjou
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Menurut Navi Radjou dibutuhkan pendekatan-

pendekatan baru untuk se�daknya mengurangi 

problem-problem pelik kemanusiaan tersebut, nah 

beliau punya sebuah formula, lets learn from the 

expert...

Feeling

(Heart)

Doin
g

(B
ody)

Thin
kin

g

(M
in

d)

Intui�ng

(Soul)

New Products,
services, processes, experiences

New Organiza�onal
and Leadership Models

New Industry
value networks

New Socio-economic
and poli�cal ecosystems

Outer 
World

Inner
Life

Souce: Navi Radjou (2021)

Kita semua memahami, tahun 2020-2021 ini adalah 

momentum “great reset”, dimana tahun 2020 

kemarin merupakan �ming dimana banyak organisasi 

melakukan pit-stop untuk berbagai tujuan, baik 

karena terpaksa oleh keadaan atau karena memang 

sesuai dengan planing jauh-jauh hari, banyaknya sih 

karena terpaksa oleh keadaan. 

Pada bagian sebelumnya kita membahas tentang 

analogi radiasi dan pandemi tahun ini, menyambung 

dari pembahasan itu, Navi Radjou memberikan 

pemikiran dan logikanya dengan tools yang kami 

desain ulang tanpa mengurangi suatu hal apapun dari 

apa yang beliau sampaikan;

Se�daknya, untuk berkolaborasi bangkit dari 

pandemi ini, beliau mengatakan harus ada beberapa 

aspek-aspek bbaru yang didasari oleh 4 logika dalam 

diri seorang manusia;

Ÿ New collabora�ve industry value networks (that 

encourage co-crea�on rather than compe��on), 

berar� menciptakan cara baru dalam berindustri 

untuk menciptakan nilai, bersama-sama bukan 

hanya sekedar mencari untung dan berkompe�si, 

tapi lebih cenderung untuk maju bersama-sama 

bangkit dari keterpurukan pasca pandemi.

 

Ÿ New organiza�onal structures (to accommodate 

virtualised/decentralised workplaces and drive 

bo�om-up innova�on), flat organiza�on, based on 

result, agile organiza�on adalah cara-cara baru 

yang harus segera diimplementasikan. Oldschool 

organiza�on dengan birokrasi yang berbelit dan 

hierarki yang mungkin tak lagi relevan dengan 

cara-cara generasi saat ini bekerja, mereka butuh 

sesuatu yang fluid, yang tak membatasi krea�fitas 

dalam berinovasi, dan biarlah hasil  yang 

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

Courtesy Blue Bird Group
Youtube Channel
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menjawab sebagai makna dari produk�fitas, bagi 

sebagian orang untuk membiarkan bekerja 

dengan cara-cara baru semacam ini memang 

menjadi tantangan tersendiri, apalagi mereka 

yang punya bawahan atau anggota organisasi 

dengan kapasitas dan kapabilitas rendah, nah 

bagaimana mengelolanya, pada bagian lain buku 

ini kita akan membahas push to the limit SDM yang 

Anda punya.

 

Ÿ New wise and resilient leadership models that 

foster diversity and thrive on ambiguity, cara baru 

atau pendekatan baru dalam kepemimpinan yang 

mengayomi dan mewadahi perbedaan, faktanya 

model kepemimpinan seper� ini biasanya mampu 

untuk meningkatkan pertumbuhan walau dalam 

ambiguitas atau kecanggungan, biasanya memang 

akan terjadi di awal-awal pembentukan team, 

begitu sudah berjalan, team tersebut akan lebih 

produk�f dan kokoh karena berisi talenta-talenta 

yang memang pada dasarnya berbeda-beda latar 

belakang.

 

Ÿ New inclusive/regenera�ve socio-economic 

ecosystems like the frugal economy, frugal kata 

yang maknanya hampir sama dengan modest, 

simplicity yang in�nya low cost opera�on, karena 

mereka yang bisa beroperasi dengan cost rendah 

yang mampu mengendalikan harga, mendapatkan 

lebih banyak revenue, sehingga alokasi untuk pos-

pos lain juga �dak membebani keuangan 

organisasi. Untuk lebih membahas lengkap 

tentang low cost opera�on ini kita bahas pada 

bagian lain buku ini. Pada prologue ini kami hanya 

menekankan bahwa low cost opera�on adalah 

logika berfikir pertama yang harus dipahami oleh 

business owner, Navi Radjou menulis buku tentang 

Frugal Economic yang menjadi buku best seller, 

ada baiknya Anda membaca buku tersebut untuk 

lebih memahami apa yang ingin disampaikan oleh 

Navi Radjou, bagaimana menurut Anda tentang 

kesederhanaan dalam berbisnis dan logika berfikir 

low cost opera�on? apakah pen�ng atau bisa 

dikesampingkan?

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

Courtesy Blue Bird Group
Youtube Channel
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The Third Essence of Triple Decker
Innovations

Dari esensi pertama dan kedua diharapkan Anda �dak 

meninggalkan logika berfikir dari esensi terakhir dari 

Triple Decker, Innova�ons. 

Kata yang simple, tapi bagi sebagian orang ini adalah 

tantangan sebenarnya dari sebuah perang melawan 

waktu, melawan ke�dakberdayaan atas teknologi, 

melawan kebutaan atas apa yang dilakukan oleh para 

kompe�tor, dan melawan ke�dakpas�an yang 

dibawa oleh zaman se�ap saat.

Innova�ons, harus dilakukan atau organisasi Anda 

akan menjadi organisasi level dua atau seterusnya. 

Lihatlah bagaimana Intel yang akhirnya dikudeta oleh 

AMD setelah bertahun-tehun mencjadi pemuncak 

pasar processor karena keberanian AMD dan visi dari 

CEO-nya yang luar biasa, Lisa Shu.

Intel dikenal dengan produk-produk procesornya 

yang cepat sehingga menjadi pioner beberapa tahun 

yang lalu, tapi konsumen diharuskan membayar lebih 

mahal untuk produk-produk Intel. Lisa Shu melihat 

peluang ini, dengan Ryzen procesor yang merupakan 

produk AMD yang dilaunching di tahun 2017. 

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi
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Youtube Channel

Dibutuhkan waktu �ga sampai lima tahun akhirnya 

AMD berhasil merebut juara atau nomor 1 dalam 

pasar procesor untuk komputer maupun laptop dari 

Intel, perha�kan bagan dibawah ini.

Source: Guru3d.com

Sejak 2004-2006 AMD bisa dikatakan head to head 

dengan Intel, tapi setelah itu selama hampir 10-12 

tahun mereka benar-benar �dak bisa melakukan apa-

apa untuk bertarung dengan Intel, hanya beberapa 

user fanboys yang tetap se�a, sementara user yang 

mencari fungsi dan kenyamanan semua lari ke Intel.

Hanya setelah Ryzen Procesor dari AMD dilaunching 

harapan itu muncul, dengan kemampuan yang 

hampir sama dengan Intel, tapi dengan harga yang 

lebih terjangkau, mereka akhirnya mampu menyalip 

Intel ke�ka Ryzen dikembangkan dalam beberapa 

generasi, tepatnya generasi ke 5, mereka akhirnya 

mengungguli Intel dalam marketshare dunia.
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Apa yang bisa Anda dapatkan dari fakta tentang 

persaingan AMD dan Intel dalam pangsa pasar 

processor diatas?

Kami mengambil fakta tersebut karena unik, di dunia 

ini apabila user personal computer atau laptop bisa 

dibedakan dengan warna, merah untuk AMD 

sementara biru untuk Intel, dan uniknya �dak ada 

pesta ke�ga yang mencoba untuk mengusik mereka, 

inilah perang sebenarnya.

Pada bidang bisnis lainnya yang Anda tekuni tentu 

akan lebih banyak dan beragam bagaimana cara 

untuk ber-innovasi, namun kami mengharap Anda 

menangkap “soul-word” yang berusaha kami 

sampaikan, bahwa inovasi itu �dak kenal yang 

namanya ��k akhir, akan terus berlangsung sampai 

Anda benar-benar tak lagi ak�f dalam dunia usaha, 

itupun nan� akan diteruskan oleh penerus Anda, 

hanya Anda yang beris�rahat sementara inovasi akan 

terus berjalan.

Anda lakukan atau �dak, mereka �dak menunggu 

siapapun, sudah banyak cerita tentunya tentang 

bagaimana organisasi bisnis yang telat berinovasi 

akhirnya ditelan oleh zaman. 

Nokia, Kodak, Blackberry dan lain sebagainya, contoh 

lainnya bisa Anda temui disekeliling Anda, kira-kira 

menurut Anda mengapa mereka jatuh? 

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

QR code disamping merupakan link tentang da�ar-

da�ar brand yang akhirnya tutup usia atau bangkrut 

atau menemui akhir perjalanannya karena tak 

mampu perang melawan zaman, silahkan isi dalam 

textbox dibawah ini pandangn pribadi Anda, satu 

alasan mengapa mereka bisa berakhir atau harus 

mengubah core businessnya secara signifikan? 

Readers Notes
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Sebuah informasi luar bisa bagaimana 15 brand 

berbasis teknologi ini tumbuh luar biasa bahkan tak 

terpengaruh nega�f oleh pandemi, bahkan 

sebaliknya mereka bertumbuh luar biasa. 

Clipping diatas kami dapatkan dari screenshoot Fast 

Magazine dari webiste pembicara futuris�k Peter Fisk 

yang sangat luar biasa dalam berbagai tools-tools 

atau bebagai report dari berbagai sumber, silahkan 

cek dan download report lengkapnya dengan 

menscan QR code disamping. 

Jadi, bagaimana Anda akan memulai tahun 2021 ini 

atau pasca pandemi ini dengan inovasi yang sangat 

can�k? tentu akan ada berbagai cara jika Anda mau 

meluangkan sedikit waktu di depan laptop Anda dan 

menge�k keyword tentang 2021 innova�ons.

Sungguh, ke�ka berbicara tentang teknis kami 

menyarankan untuk Anda lebih ak�f menemukan 

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

guru terbaik, sementara kami berupaya untuk 

membangkitkan keyakinan dan logika berfikir Anda 

sebagai seorang business owner. 

Sederhananya berfikir, innova�ons akan menjadi sulit 

untuk diimplementasikan ke�ka business owner atau 

pemimpin organisasi tersebut �dak open mind 

tentang innova�ons itu sendiri.

Ke�ka keyakinan business owner dan pemimpin ini 

sudah berubah, maka bagaimana teknisnya �nggal 

mengiku�, karena ingat, akan ada ribuan cara dalam 

berinovasi, tapi cuma ada satu mental state untuk 

para pemimpin, berinovasi atau ter�nggal, itu saja. 

Bagaimana menurut Anda? ada tanggapan?

Readers Notes
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for Business Leaders
12 Triple Decker Code

1st Essence 
of Triple Decker

Agility Mind-set

2nd Essence 
of Triple Decker

Collaborations

3rd Essence 
of Triple Decker

Innovations

Inspiring
Understanding Future Trend;
Lead being guided by 
a purpose and passion.

Bold
Understanding Blue Ocean;
daring to do what hasn’t been 
done before.

Farsighted
Understanding Experiences;
looking ahead with vision, 
foresight and intui�on.

Progressive
Understanding End Result;
pioneering, embracing challenge,
seizing opportuni�es.

Catalyst
Understanding Encouragement;
asking the important ques�ons, 
adding energy and urgency, 
focusing on insights and goals.

Connectors
Understanding Teamwork;
connects ideas, people, 
ac�vi�es and partners; 
encouraging learning and 
collabora�on.

Communicators
Understanding Peoples;
ar�culates purpose, vision and 
direc�on, listening and engaging 
with people.

Coach
Understanding Greatness;
supports rather than commands; 
to think, act and deliver be�er; 
and encouraging them have 
the confidence to rise up.

Curious
Understanding New Rulers,
making sense of new, complex 
and uncertain environments.

Imaginative
Understanding Boundless
Poten�al; 
envisioning a be�er future 
worth working towards.

Adaptive
Understanding World Changing;
having emo�onal agility
to survive and drive relentless 
change.

Entrepreneurial
Understanding Ac�on;
the crea�ve spirit to explore
new ideas and think 
differently.

“Creating the future” 
attributes.

“Making change happen” 
attributes.

“Delivering everyday 
performance” attributes.

Inspiring
Understanding Future Trend; Lead being guided by
a purpose and passion.

Pernahkah Anda datang ke kantor dan segala sesuatu 

yang dibutuhkan dalam mee�ng tahunan kali ini 

semua ready tepat pada waktunya tanpa Anda 

memberikan perintah yang membuat Anda 

menampilkan urat syaraf? atau pernahkah Anda ingin 

mengatakan sesuatu tapi para staff dan anggota 

organisasi Anda sudah melakukannya atau bahkan 

memahami apa yang ingin Anda sampaikan? 

Di level inilah tugas sebagai seorang pemimpin bisa 

dibedakan, ada pemimpin yang melakukannya hanya 

dengan energi posi�f dan contoh-contoh yang ia 

peragakan se�ap hari.

 “If your actions inspire 
others to dream more, 

learn more, do more and 
become more, 

you are a leader.”

John Quincy Adams
USA 6th President

“Creating the future” 
attributes.
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Ada pemimpin yang butuh teriak-teriak agar orang-

orang dalam organisasinya menger� dan memahami 

apa yang ia inginkan, ada pula pemimpin yang 

berteriak namun �dak melakukan apapun yang 

signifikan. Kira-kira Anda di level pemimpin yang 

seper� apa? hehe...

James Kouzes dan Barry Posner dalam riset tentang 

leadership dan akhirnya menuangkannya dalam 

sebuah buku mengambil kesimpulan, bahwasannya 

ada 10 tantangan seseorang dalam memimpin 

sebuah organisasi.

Dalam prologue buku ini kami berusaha memberikan 

berbagai perspec�ve tentang pemahaman seorang 

pemimpin dalam proses menginspirasi keseluruhan 

organisasi. 

Bagaimanapun, se�ap orang butuh mo�vasi se�ap 

saat, butuh dorongan se�ap waktu dan butuh 

inspirasi dari orang yang ia percaya sebagai pemimpin 

bagi mereka. 

Pada bagian yang khusus membahas bagaimana cara 

menginspirasi organisasi, kita akan kupas tuntas lebih 

mendalam tentang berbagai pendekatan leadership. 

Logika sederhananya, seper� apa yang disampaikan 

oleh President Amerika Serikat yang ke-6, jika apa 

yang Anda lakukan mampu meng-inspirasi orang 

disekitar Anda untuk mampu melakukan lebih, 

bermimpi lebihj da menjadi lebih, maka Anda dalah 

pemimpin yang menginspirasi. 

Mehamami masa depan adalah salah satu bentuk 

bagiamana Anda menginspirasi orang-orang dalam 

organisasi Anda. Tengoklah Elon Musk, Brian Chesky, 

Steff Jobs, Mark Zuckerberg, Jack Ma, dan tokoh-

tokoh modern lainnya yang se�ap kata yang mereka 

ucapkan bak quotes-quotes yang menginspirasi.

Jika Anda �dak begitu nge-fans dengan tokoh-tokoh 

modern, okelah, kita berlari mengarungi waktu 

dimasa lalu, bagaimana Muhammad Al Fa�h, 

Salahudin Al Ayubi, Tsun Tzu, Aristoteles, mereka 

selalu punya sesuatu yang beda untuk ditawarkan 

bahkan mereka melakukan hal yang luar biasa yang 

kadang dengan logika dan pemikiran kita saat ini, tak 

masuk akal.

 “Leadership is 
Influence, 
nothing more,

nothing less”

John C. Maxwell
Leadership Guru’s

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”
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Bold
Understanding “Blue Ocean”; daring to do what 
hasn’t been done before.

Blue Ocean, frasa yang sering Anda dengar ke�ka 

Anda memilih menjadi seorang business owner atau 

seorang pemimpin organisasi bisnis.

Untukmemahami langsung dari sumbernya Anda bisa 

scan QR code disamping, kami secara singkat ingin 

mengajak para pembaca untuk memahami blue 

ocean dari perspec�ve seorang business owner di 

skala UKM dan UMKM. 

Jujur, kira-kira ada �dak sesuatu hal yang benar-benar 

baru di dunia usaha yang selama ini Anda fokuskan? 

atau yang disebut baru itu hanya sekedar kombinasi 

dari berbagai hal lama yang akhirnya terlihat baru?

Bagi kami dalam logika berfikir Triple Decker, sesuatu 

yang baru bukan hanya tentang produk akhir. 

Bagaimana seorang pemimpin organisasi, approach 

yang dia pakai dalam memimpin, cara berkomunikasi, 

cara menyelesaikan masalah, cara mengambil 

keputusan dan berbagai pendekatan-pendekatan 

yang bersifat so�-skill juga bisa diperlakukan sebagai 

blue ocean bila itu belum pernah dilakukan organisasi 

lain. Kami sangat memahami bagaimana hukum 

sebab akibat berlaku di dunia ini, jika ingin 

mendapatkan hasil yang berbeda maka harus 

melakukan cara-cara yang berbeda pula. 

Memang menjadi suatu tantangan yang kadang 

dihindari bagi mereka yang masih di level UMKM 

karena satu alasan klasik, keterbatasan modal dan 

SDM sehingga membatasi mereka untuk melakukan 

sesuatu yang berbeda, karena sudah barang tentu 

akan menyedot ketersediaan cash yang ada dalam 

organisasi.

Yang perlu menjadi perha�an ke�ka sebuah 

organisasi sudah mampu menyediakan cash lebih 

untuk melakukan innovasi tapi memilih untuk diam, 

biasanya ini akan mempengaruhi pertumbuhan 

organiasi tersebut, bagaimanapun innovasi dimulai 

dari keberanian melakukan sesuatu yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya. 

Albert Einstein
Scientist

 “The definition of insanity
is doing the same thing over

 and over again, but expecting 
different results.”

Triple Decker // Prologue 31Triple Decker // Prologue 30



Bold
Understanding “Blue Ocean”; daring to do what 
hasn’t been done before.

Blue Ocean, frasa yang sering Anda dengar ke�ka 

Anda memilih menjadi seorang business owner atau 

seorang pemimpin organisasi bisnis.

Untukmemahami langsung dari sumbernya Anda bisa 

scan QR code disamping, kami secara singkat ingin 

mengajak para pembaca untuk memahami blue 

ocean dari perspec�ve seorang business owner di 

skala UKM dan UMKM. 

Jujur, kira-kira ada �dak sesuatu hal yang benar-benar 

baru di dunia usaha yang selama ini Anda fokuskan? 

atau yang disebut baru itu hanya sekedar kombinasi 

dari berbagai hal lama yang akhirnya terlihat baru?

Bagi kami dalam logika berfikir Triple Decker, sesuatu 

yang baru bukan hanya tentang produk akhir. 

Bagaimana seorang pemimpin organisasi, approach 

yang dia pakai dalam memimpin, cara berkomunikasi, 

cara menyelesaikan masalah, cara mengambil 

keputusan dan berbagai pendekatan-pendekatan 

yang bersifat so�-skill juga bisa diperlakukan sebagai 

blue ocean bila itu belum pernah dilakukan organisasi 

lain. Kami sangat memahami bagaimana hukum 

sebab akibat berlaku di dunia ini, jika ingin 

mendapatkan hasil yang berbeda maka harus 

melakukan cara-cara yang berbeda pula. 

Memang menjadi suatu tantangan yang kadang 

dihindari bagi mereka yang masih di level UMKM 

karena satu alasan klasik, keterbatasan modal dan 

SDM sehingga membatasi mereka untuk melakukan 

sesuatu yang berbeda, karena sudah barang tentu 

akan menyedot ketersediaan cash yang ada dalam 

organisasi.

Yang perlu menjadi perha�an ke�ka sebuah 

organisasi sudah mampu menyediakan cash lebih 

untuk melakukan innovasi tapi memilih untuk diam, 

biasanya ini akan mempengaruhi pertumbuhan 

organiasi tersebut, bagaimanapun innovasi dimulai 

dari keberanian melakukan sesuatu yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya. 

Albert Einstein
Scientist

 “The definition of insanity
is doing the same thing over

 and over again, but expecting 
different results.”

Triple Decker // Prologue 31Triple Decker // Prologue 30



Farsighted
Understanding Experiences; looking ahead with 
vision, foresight and intui�on.

Bila kita menggunakan pendekatan yang dikreasi oleh 

Navi Radjou dan kami menambahkan kata-kata 

ditengah bidang tersebut, kira-kira kata apa yang 

sangat cocok untuk diisi?

Jika dalam benak Anda menjawab “experience” maka 

kita satu server, haha,,, bahasa youtube, maksudnya 

kita sama, yap, experience atau pengalaman akan 

menentukan bagaimana mind, soul, heart and body 

kita ber�ndak.

Hanya seorang pembalap dengan pengalaman dan 

nyali �nggi yang mampu menaklukkan ISLE Island, 

begitu juga dengan para pendaki kalimanjaro, hanya 

mereka yang dengan pengalaman atau se�daknya 

didampingi oleh orang yang berpengalaman yang 

Feeling

(Heart)

Doin
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ody)
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kin
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in
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Intui�ng

(Soul)

.....

mampu menaklukkan tantangan tersebut, faktanya 

pengalaman �dak bisa dipelajari di kelas dan hanya 

dengan terjun ke lapangan Anda akan mendapatkan 

pengalaman tersebut.

Memahami esensi pengalaman yang begitu pen�ng 

dalam diri seorang pemimpin adalah prasyarat untuk 

pertumbuhan. 

Filsafat Jawa; “Dolano seng adoh, muliho seng wengi, 

ngopio seng pahit”, bepergianlah yang jauh dari 

rumah, pulanglah larut malam, minumlah kopi yang 

pahit. Semua itu adalah nutrisi untuk jiwa, dalam 

ar�an untuk berkelana yang jauh, bertemu dan 

berinteraksi dengan orang-orang baru dengan beda 

pengalaman, merasakan pahitnya kehidupan, 

tujuannya hanya satu, agar seseorang sarat akan 

pengalaman hidup. 

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

Albert Einstein
Scientist

 “Information is not knowledge,
the only source of knowledge is
experience. You need experience

to gain wisdom”
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9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”
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Scientist

 “Information is not knowledge,
the only source of knowledge is
experience. You need experience

to gain wisdom”
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Progressive
Understanding End Result (Goals)
Pioneering, Seizing Opportunity.

Salah satu pesan Stephen Covey dalam bukunya, “The 

7 Habits of Highly Effec�ve People”, yang sampai saat 

ini masih relevan untuk kita prak�kkan.

Poin kedua dari 7 kebiasaan orang-orang yang efek�f, 

“begin with the End in mind”, segala �ndakan dan 

ac�on yang akan kita lakukan sebagai pemimpin pada 

dasarnya ini untuk apa? Se�daknya Anda harus 

memahami jika Anda seorang pemimpin ke�ka 

melakukan ac�on atau eksekusi sebuah program 

Anda bisa memahami hasil akhir dari �ndakan Anda 

tersebut.

Dengan Anda memahami, Anda bisa menentukan 

berbagai �ndakan pencegahan dan pengamanan 

apabila team keluar track atau berbelok dari track 

yang sudah Anda tentukan. 

Mustahil untuk mengendalikan team jika Anda tak 

memahami hasil akhir yang ingin Anda dan team 

capai.

Dalam pendekatan Agile dan SCRUM, mengapa 

pekerjaan dipisah-pisah berdasarkan sprint masing-

masing team, tujuannya adalah memas�kan hasil dari 

pekerjaan �dak keluar dari keseluruhan project besar 

yang ingin dibangun oleh team secara keseluruhan. 

Hasil akhir sebuah �ndakan atau ac�on bukan hanya 

satu, atau yang paling akhir, tapi day by day opera�on 

atau se�ap �ndakan team harus menghasilkan hasil 

akhir yang jelas di hari itu. 

Kunci kinerja dan produk�fitas ditentukan dari 

bagaimana Anda mampu mengelola se�ap hasil akhir 

yan dikerjakan oleh masing-masing team pada se�ap 

fase sprint yang dikerjakan. 

Pada bagian utama yang membahas lebih lengkap 

tentang poin ke-4 ini, kami akan lebih gamblang 

menje laskan  baga imana  menge lo la  team, 

understanding end result, pioneering and seizing 

opportunity untuk organisasi bisnis yang Anda 

pimpin.  
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Catalist

Dalam is�lah reaksi kimia katalis biasanya digunakan 

untuk mempercepat sebuah reaksi kimia tanpa 

mempengaruhi hasil bahan-bahan dasar dan hasil 

akhir yang diinginkan. Katalis murni digunakan untuk 

mempercepat proses reaksi tersebut, itulah tujuan 

dari apa yang sering kita dengan dengan katalis. 

Sementara dalam dunia SDM, Business Management 

and Coaching, catalyst cenderung dikategorikan 

sebagai salah satu kemampuan yang harus dimiliki 

oleh seorang pemimpin. Tujuan dasarnya sama 

dengan yang ada dalam proses kimia, yaitu 

mempercepat “proses eksekusi” yang sedang 

dijalankan oleh anggota team. 

Menjadi pemimpin yang mampu berperan sebagai 

catalyst bukan perkara sepele/mudah, dibutuhkan 

pengalaman, kepercayaan anggota team dan 

kecenderungan dinilai sebagai sosok yang dapat 

di�ru dan dijadikan panutan dalam organisasi 

tersebut. 

Ke�ka Anda sebagai pemimpin di-cap sebagai pribadi 

yang “toxic”, bisa dipas�kan peran Anda sebagai 

catalyst dalam team itu akan hancur, kami sarankan 

segera cegah ini sebelum terjadi. 

“Delivering everyday 
performance” attributes.

Understanding Encouragement; asking the important questions, 
adding energy and urgency, focusing on insights and goals.
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Dalam menjalani peran sebagai seorang catalyst yang 

perlu diperha�kan adalah bagaimana Anda meng-

aplikasikannya, ada baiknya diimbangi dengan 

keseimbangan antara kemampuan organisasi Anda 

dengan apa yang ingin Anda capai.

Misalnya, tahun 2014 silam, ke�ka AirBnb belum 

sering Anda dengan seper� saat ini, CEOnya, Briang 

Chesky, anak muda yang berani perang media sosial 

dengan jaringan hotel Marriot, lihatlah twe�s nya 

tahun 2014 silam begitu berani. 

Menurut Anda, itu sebuah �ndaka catalyst atau 

sekedar psywar? yang pas� Brian sudah menyiapkan 

segala sesuatu, mulai dari pla�orm dan berbagai 

kebutuhan lainnya  sehingga memungkinkan ide itu 

dilaksanakan. Logika sederhananya, siapkan bahan-

bahan kimia yang akan direaksikan, alat-alat untuk 

memproses reaksi tersebut, dan ke�ka team Anda 

Image Source : Jonathan Bean Presenta�ons on Slideshare

akan melakukannya, Anda datang dengan catalyst, 

jadi �dak ada yang namanya memberikan perintah 

dan segala sesuatu dikerjakan oleh orang-orang 

dalam organisasi Anda, jika Anda demikian, lupakan 

peran sebagai catalyst dalam organisasi Anda. 

Pada bagian yang membahas lebih lengkap bagian ini, 

kami akan memberikan contoh-contoh pemimpin 

dengan �ndakan-�ndakan yang bisa disebut sebagai 

catalyst dengan kemurnian mendeka� 100%, 

bagaimana �dak, orang-orang yang berada dalam 

naungan pemimpin-pemimpin ini mau melakukan 

segala sesuatu yang diinginkan oleh pemimpinnya 

hanya dengan visi dari sang pemimpin, bagaimana 

dengan Anda? pernahkah merasa demikian? 

Readers Notes
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Connectors

Ke�ka itu akhir tahun 80an ke�ka kami mendengar 

kata-kata ini dari guru IPS (ilmu pengetahuan sosial), 

“manusia adalah mahluk sosial”, mendengar itu kami 

hanya manggut-manggut saja tanpa memahami 

betul-betul makna dari kalimat tersebut, padahal 

se�ap saat secara langsung kami berinteraksi dengan 

manusia lain tanpa menger� hubungan yang terjalin 

sebenarnya disebut dengan apa.

Pada bagian buku ini, salah satu triple decker code 

bagi seorang pemimpin adalah memahami betul-

betul apa yang disampaikan oleh guru SD kami ke�ka 

itu, “manusia adalah mahluk sosial”. 

Ke�ka Anda berfikir sederhana dari kalimat itu kira-

kira satu kata apa yang terlintas dalam benak Anda? 

ke�ka dalam benak Anda terlintas kata “connec�ng” 

atau “menghubungkan” maka kita satu frekuensi. 

Connec�ng and connectors, dua kata ini yang ingin 

kami sampaikan pada bagian ini, bagaimana Anda 

sebagai seorang pemimpin yang memahami manusia 

adalah mahluk sosial untuk menghubungkan atau 

menginteraksikan satu dengan lainnya (connec�ng) 

agar tercipta keterikatan yang saling menguntungkan, 

secara khusus bagi organisasi Anda, secara umum 

“Delivering everyday 
performance” attributes.

Understanding Social Being; connects ideas, people, activities and 
partners; encouraging learning and collaboration.

Triple Decker // Prologue 41Triple Decker // Prologue 40

untuk masyarakat yang lebih luas (connectors), 

yakinlah se-introvet apapun seseorang, akan selalu 

ada celah bagaimana caranya menghubungkan orang 

ini dengan orang lain yang sama sekali berbeda. 

Bagaimanapun, se�ap individu punya “greed” dan 

“ambi�on”nya masing-masing. Contoh yang bagi 

kami paling fenomenal adalah bagaimana Thomas 

Alva Edison memprak�kkan ini, mempertemukan 

orang-orang dengan berbagai latar belakang demi 

tujuan besar yang sama, kita akan bahas pada 

pembahasan lengkap di bagian lain buku ini. 

Faktanya, dibalik keberhasilan Thomas Alva Edison 

ada orang-orang yang mungkin rela �dak dikenal dan 

terkenal, ada orang-orang yang rela menelantarkan 

keinginan pribadinya demi ambisi dan visi yang 

berhasil diubah menjadi kenyataan oleh Thomas. 

John C. Maxwell
Authors

 “Connecting is the ability
to identify with people and

relate to them in a way that
increases your influence 

with them.”

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”
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Communicators

Pada dasarnya kami punya sebuah hipotesa yang 

kami tarik dari berbagai pengamatan pada pemimpin-

peimimpin besar dunia ini. Dari membaca lember per 

lembar buku terbitan DK Publishing, Leader; Who 

Changed History, dan berbagai pengalaman kami 

berinteraksi dengan tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh 

nasional dan para entrepreneurs yang tergabung 

dalam komunitas Grounded milik Coach Dr. Fahmi.

Kami menarik hipotesa bahwasannya para pemimpin 

hebat itu seorang yang jago dalam berkomunikasi dan 

biasanya adalah kommunikator yang handal. 

Warren Bennis mengatakan dalam salah satu quotes 

terkenalnya tentang kepemimpinan, “leadership is 

the capacity to translate vision into reality”, bagaiman 

seseorang ha�nya bisa tergerak untuk patuh dan 

menigku� perintah-perintah seseorang yang kadang 

tak masuk akal? bukan semata-mata mereka dibayar 

dengan upah, naif sekali jika Anda berfikiran rendah 

seper� itu. 

Orang-orang bersedia karena mereka melihat visi dan 

merasakan pengaruh dari seorang yang dianggapnya 

sebagai pemimpin. Jika Anda berfikir orang-orang 

dalam organisasi Anda mengiku� perintah Anda 

“Delivering everyday 
performance” attributes.

Understanding Peoples; articulates purpose, vision and direction, 
listening and engaging with people.

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

hanya karena digaji, maka jangan tersinggung ke�ka 

dia dengan sengaja “�dak bekerja” dan kemudian 

bilang, “bos saya ga perlu digaji bulan ini, saya ga 

kerja”, atau �ba-�ba pindah ke tempat lain karena gaji 

yang ditawarkan disana lebih atau dengan semangat 

pulang kantor begitu bell pulang berbunyi, ah,,, kami 

sungguh �dak menyarankan Anda punya hubungan 

kerja dengan �pikal orang-orang seper� itu, mending 

digan� dengan mesin saja. 

Bagaimana belajar dan berkomunikasi sebagai 

pemimpin akan kita bahas pada pembahasan penuh 

bagian ini.  Pada prologue ini kami berusaha 

memeberikan highlight tentang bagaimana peran 

pempimpin sangat essen�al ke�ka �ba pada 

kemampuan dalam berkomunikasi. 

John C. Maxwell
Authors

 “Leadership
is the capacity

to translate vision 
into reality”
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Coach

Coaching biasa digunakan para athlete di dunia 

olahraga, tujuannya jelas, mengop�malkan dan 

meningkatkan potensi athlete tersebut sampai ke 

batas maksimal manusia dapat diraih.

Begitu juga di dunia business coaching, biasanya 

business owner meng-hire seorang business coach 

professional dengan tujuan untuk meningkatkan 

efek�fitas dan produk�fitas team dalam bekerja. 

Daripada repot-repot mengeluarkan cash untuk 

meng-hire business coach professional yang �dak 

murah, bagaimana jika Anda seorang business owner 

atau pemimpin organisasi memahami logika berfikir 

seorang business coach? 

Bisa melakukan sesi coaching dalam organisasi 

sendiri tentu menjadi tantangan yang patut dicoba, 

dan pas�nya hasil bisa langsung Anda rasakan karena 

Anda sendiri yang mengendalikan organisasi 

tersebut.

Pendekatan coaching cenderung lebih ke ranah 

memberikan support, menguatkan team dengan cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan powerful yang 

akan memancing krea�fitas, efek�fitas dan 

“Delivering everyday 
performance” attributes.

Understanding Greatness; supports rather than commands; 
to think, act and deliver better; and encouraging them have the 
confidence to rise up.

Understanding Greatness; supports rather than commands; 
to think, act and deliver be�er; and encouraging them have 
the confidence to rise up.

produk�fitas keraj team. Contoh-contoh powerful 

ques�ons bisa Anda dapatkan dengan free dengan 

men-scan QR code disamping. 

Berbeda dengan pendekatan coaching secara umum, 

Grounded Business Coaching yang diprakarsai oleh 

Coach Dr. Fahmi and team yang alumninya sudah 

ribuan di Indonesia lebih mengedepankan result and 

down to earth (genba, verstehen). Penjelasan lengkap 

tentang pendekatan coaching Grounded kita akan 

bahas pada pembahasan lengkap bagian ini. 

Menurut Anda, apakah selama ini Anda sudah 

melakukan pendekatan coaching dalam berbagai 

interaksi dengan orang-orang dalam organisasi Anda 

namun Anda �dak menyadari? 

John Whitmore
Authors
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Coach

Coaching biasa digunakan para athlete di dunia 

olahraga, tujuannya jelas, mengop�malkan dan 

meningkatkan potensi athlete tersebut sampai ke 

batas maksimal manusia dapat diraih.

Begitu juga di dunia business coaching, biasanya 

business owner meng-hire seorang business coach 

professional dengan tujuan untuk meningkatkan 

efek�fitas dan produk�fitas team dalam bekerja. 

Daripada repot-repot mengeluarkan cash untuk 
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Anda sendiri yang mengendalikan organisasi 
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Pendekatan coaching cenderung lebih ke ranah 

memberikan support, menguatkan team dengan cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan powerful yang 

akan memancing krea�fitas, efek�fitas dan 

“Delivering everyday 
performance” attributes.

Understanding Greatness; supports rather than commands; 
to think, act and deliver better; and encouraging them have the 
confidence to rise up.

Understanding Greatness; supports rather than commands; 
to think, act and deliver be�er; and encouraging them have 
the confidence to rise up.
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Curious

Pernahkah Anda merasa sangat bersemangat dalam 

belajar sesuatu atau sedang berusaha mengusai 

keterampilan tertentu? Kapan itu terjadi & mengapa 

Anda begitu “exited” ke�ka itu? 

Bila kami bisa menyimpulkan Anda merasa sangat 

“penasaran” dengan keterampilan atau sesuatu yang 

Anda ingin kuasai. Sederhananya berfikir, kita sangat 

betah untuk membaca sebuah cerita detek�f ke�ka 

kita secara naluriah suka dengan cerita-cerita misteri 

dan penuh petualangan seper� detek�f, sementara 

akan sangat membosankan bagi mereka yang 

menyukai drama Korea misalnya. 

Kemampuan Anda menyerap sesuatu yang baru, 

ketahanan Anda dalam proses belajar itu berbanding 

lurus dengan �ngkat “curious” (penasaran) Anda 

tentang apa yang Anda pelajari. 

Seper� Anak kecil yang baru dibelikan sepeda, 

mereka �dak akan mengenal kata lelah dalam belajar, 

sebagai orang tua kita mengingatkan seper� apapun 

sepeda selalu menjadi hal menarik bagi Anak Anda 

sebelum dia “menguasai”nya dengan mahir. 

New Rules, bagi kami, tatanan-tatanan baru harus 

“Making Change Happen” 
Attributes.

Understanding New Rulers, making sense of new, complex 
and uncertain environments.
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Anda anggap sesuatu yang misterius yang harus 

segera Anda pahami dan kuasai, apalagi dengan 

perkembangan dunia teknologi dan kehidupan 

manusia seper� saat ini, kayaknya tak ada lagi batas 

bagi se�ap orang untuk belajar dan tahu hal-hal baru. 

Belum lama kita mendengar VUCA, Society 5.0, 

Industrial Revolu�on 4.0, Disrup�ve Era, The �me of 

Sharing Economy, Global Shi�ing atau apalah is�lah-

is�lah baru dalam dunia bisnis dan konglomerasi 

dunia, yang pas� pesan kami, berdayakan rasa ingin 

tahu Anda menjadi seper� anak kecil. 

 “only paranoid survived” salah satu frasa dalam buku 

The Business Book, Big Ideas Simply Explained 

terbitan DK Publishing, yang kami rasa cocok untuk 

menggambarkan keadaan saat ini. Mereka yang 

“paranoid” dalam ar� posi�f, mereka yang selalu 

lapar akan inovasi, mereka yang selalu merasa ada 

yang kurang dalam usahanya, mereka yang selalu 

merasa ada yang masih diperbaiki, mereka yang 

selalu merasa haus akan informasi yang akan survive.

Lagi-lagi logika dan analogi sederhana bisa membawa 

kita pada pemecahan persoalan-persoalan yang 

kadang tak bisa diselesaikan dengan berbagai 

pendekatan bisnis modern. Teringat bagaimana Steve 

Jobs mengatakan kalau menjadi seorang pirate lebih 

dia pilih ke�mbang mejadi seorang prajurit navi. 

Mungkin yang beliau kejar adalah kebebasan dalam 

berfikir dan ber�ndak, sementara di Navi harus sesuai 

dengan protokoler yang ribet yang �dak disukai 

orang-orang krea�f macam Steve Jobs. 

Keseriusannya dalam menciptakan sebuah piran� 

untuk benar-benar mempermudah segalanya dalam 

satu genggaman menjadi cikal bakal terciptanya 

Iphone yang akhirnya merubah bentuk smartphone 

itu sendiri.

Ke�ka Blackberry dengan QWERTY keyboardnya 

menjadi booming dan diidolakan anak muda hingga 

para businessman, Steve Jobs datang dengan 

penawaran yang tak pernah ditawarkan oleh produk 

lain, Iphone, ponsel pintar hanya dengan satu tombol 

tapi segala sesuatunya bisa dikerjakan dengan 

menyentuh layarnya. 

Keingintahuan yang menggila melahirkan produk-

produk berkualitas yang bisa mengubah sejarah dan 

tatanan dunia. 

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

 “Stay Hungry, 
stay Foolish”

Steve Jobs
Founder Apple Inc.
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Imaginative

Bicara tentang imagina�ve pada bagian ini bukan 

tentang bagaimana Anda membayangkan sesuatu 

yang biasa-biasa saja, tapi bagaimana Anda, team dan 

produk Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih baik 

untuk orang yang lebih banyak, bukankah Rosulullah 

pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah 

orang yang paling berguna untuk orang lain, maka 

dari itu coba gunakan imajinasi Anda dan temukan 

sesuatu yang akhirnya bisa nge-boost nilai Anda 

dimata orang lain.

Pada bagian ini kita nan� akan membahas bagaimana 

brand-brand terkemuka di dunia melakukan segala 

sesuatu untuk kehidupan manusia yang lebih baik. 

Dari peduli dengan tantangan global seper� 

pemanasan global, perubahan iklim, perang yang tak 

berkesudahan hingga membantu anak-anak yang 

hidup dalam ke�dakpas�an. 

Bagaimanapun kita menghadapi fakta bahwa apa 

yang terjadi dalam dua �ga hingga lima tahun terakhir 

merupakan perubahan besar bagi kehidupan 

manusia bahkan melebihi 250 tahun sebelumnya. 

Zaman dimana menaikkan manfaat segala sesuatu 

10x lipat lebih mudah dibandingkan dengan 

“Making Change Happen” 
Attributes.

Understanding Boundless Potential; envisioning a better future 
worth working towards.

menaikannya hanya beberapa persen. Tentu semua 

itu membutuhkan campur tangan teknology yang 

saat ini luar biasa berkembang.

Orang tak lagi harus pergi ke kantor untuk bekerja, tak 

perlu lagi bertemu untuk sekedar mee�ng, tak perlu 

lagi berjabat tangan untuk sekedar berkenalan, 

teknology memudahkan segalanya. 

Lihatlah bagaimana Amazon Go membuat terobosan 

retail tanpa uang dan cassier, masuk dengan scan, 

pilih barang dengan scan, tagihan otoma�s ada dalam 

account virtual Anda. Atau China yang mulai 

memprak�kkan Cashless beberapa tahun terakhir 

bahkan untuk pedagang-pedagang klontong di 

pinggir jalan. 

Kadang ke�ka kami melihat sekeliling, kami merasa 

kita telah ke�nggalan bertahun-tahun dari negara 

maju, bagaimana menurut Anda? 

 “Leadership
is the capacity

to translate vision 
into reality”

John C. Maxwell
Authors

Triple Decker // Prologue 51Triple Decker // Prologue 50

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”



Imaginative

Bicara tentang imagina�ve pada bagian ini bukan 

tentang bagaimana Anda membayangkan sesuatu 

yang biasa-biasa saja, tapi bagaimana Anda, team dan 

produk Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih baik 

untuk orang yang lebih banyak, bukankah Rosulullah 

pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah 

orang yang paling berguna untuk orang lain, maka 

dari itu coba gunakan imajinasi Anda dan temukan 

sesuatu yang akhirnya bisa nge-boost nilai Anda 

dimata orang lain.

Pada bagian ini kita nan� akan membahas bagaimana 

brand-brand terkemuka di dunia melakukan segala 

sesuatu untuk kehidupan manusia yang lebih baik. 

Dari peduli dengan tantangan global seper� 

pemanasan global, perubahan iklim, perang yang tak 

berkesudahan hingga membantu anak-anak yang 

hidup dalam ke�dakpas�an. 

Bagaimanapun kita menghadapi fakta bahwa apa 

yang terjadi dalam dua �ga hingga lima tahun terakhir 

merupakan perubahan besar bagi kehidupan 

manusia bahkan melebihi 250 tahun sebelumnya. 

Zaman dimana menaikkan manfaat segala sesuatu 

10x lipat lebih mudah dibandingkan dengan 

“Making Change Happen” 
Attributes.

Understanding Boundless Potential; envisioning a better future 
worth working towards.

menaikannya hanya beberapa persen. Tentu semua 

itu membutuhkan campur tangan teknology yang 

saat ini luar biasa berkembang.

Orang tak lagi harus pergi ke kantor untuk bekerja, tak 

perlu lagi bertemu untuk sekedar mee�ng, tak perlu 

lagi berjabat tangan untuk sekedar berkenalan, 

teknology memudahkan segalanya. 

Lihatlah bagaimana Amazon Go membuat terobosan 

retail tanpa uang dan cassier, masuk dengan scan, 

pilih barang dengan scan, tagihan otoma�s ada dalam 

account virtual Anda. Atau China yang mulai 

memprak�kkan Cashless beberapa tahun terakhir 

bahkan untuk pedagang-pedagang klontong di 

pinggir jalan. 

Kadang ke�ka kami melihat sekeliling, kami merasa 

kita telah ke�nggalan bertahun-tahun dari negara 

maju, bagaimana menurut Anda? 

 “Leadership
is the capacity

to translate vision 
into reality”

John C. Maxwell
Authors

Triple Decker // Prologue 51Triple Decker // Prologue 50

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”



Triple Decker // Prologue 53Triple Decker // Prologue 52

Adaptive

Adap�ve, membiasakan diri dengan tatanan baru 

pasca pandemi covid-19 dimana secara brutal dan 

massive mengubah bagaimana orang memandang 

cara manusia bersosial, cara manusia berinteraksi, 

cara manusia menjalankan kehidupan sehari-harinya 

terutama pada bidang-bidang yang mengharuskan 

berinteraksi satu dengan lainnya. 

Ke�ka Anda keluar rumah hari-hari ini maka Anda 

akan diingatkan untuk memakai masker, �dak lupa 

handsani�zer di kantong. Selama vaksin yang benar-

benar ampuh melawan covid-19, manusia akan selalu 

aware tentang bahaya-bahaya yang mungkin datang. 

Pertanyaan kami, apabila manusia ini adalah bisnis 

atau organisasi Anda? apa yang sudah Anda lakukan 

untuk se�daknya mengamankanya agar bertahan? 

Sama seper� manusia yang saat ini harus betul-betul 

beradaptasi, organisasi bisnis bahkan se�ap hari 

harus melakukan segala sesuatu untuk memas�kan 

dirinya mampu bertahan besok dan seterusnya. 

Kunci utama organisasi bisnis mampu bertahan dan 

melahirkan legacy adalah  manusia yang disebut 

leader dalam organisasi tersebut. 

“Making Change Happen” 
Attributes.

Understanding World Changing; having emotional agility to survive
and drive relentless change.

Apa yang sudah Anda lakukan sebagai pemimpin 

untuk memas�kan organisasi Anda mendapatkan 

vaksin yang tepat, perlakuan yang sesuai hingga bisa 

secara norma�f melakukan proses day by day 

operasionalnya. 

Curious, imagina�ve and adap�ve, �ga rangkaian 

kata yang harus Anda resapi dan pahami dalam 

rangka mencari cara untuk memas�kan organisasi 

Anda mampu bertahan, bertumbuh & meninggalkan 

legacy bagi generasi setelah Anda. 

Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana 

organisasi bisnis di berbagai belahan dunia merespon 

pandemi ini dengan sangat can�k sehingga mereka 

mampu survive. 

Kira-kira, apakah Anda sudah melakukan hal yang 

pantas dalam merespon pandemi ini? 

Readers Notes
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Entrepreneurial

Abad ke 17 di Perancis, kata entrepreneurs pertama 

kali digunakan orang-orang untuk menyebut mereka 

yang mau mengambil resiko, “membeli suatu barang 

dengan harga yang pas�, kemudia menjualnya 

dengan harga yang �dak pas�”, sudah barang tentu 

akan ada proses bisnis disana, entah itu woll dijadikan 

benang, kulit hewan dijadikan jacket atau mantel, 

yang pas� ada proses yang dilakukan, tujuannya 

sudah pas�, meningkatkan value atua nilai barang 

tersebut. 

Di dunia modern, esensi makna dari entrepreneur 

�dak layu, hanya saja akan lebih komplek dengan alur 

barang mentah yang �dak begitu punya nilai/value 

menjadi barang siap pakai yang mempunyai nilai dan 

lagi ditambah branding yang melekat di barang 

tersebut. 

Alur yang begitu panjang di dunia modern memberi 

banyak kesempatan bagi orang-orang lain untuk 

saling berinteraksi dalam sebuah penciptaan produk 

yang akhirnya mereka saling terikat dan saling 

membutuhkan satu sama lainnya. 

Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana 

seorang pemimpin ataupun business owner 

“Making Change Happen” 
Attributes.

Understanding Action; the creative spirit to explore new ideas 
and think differently.

mempunyai logika berfikir entreprenurial seja� 

dimana dalam benaknya sudah memahami apa itu 

execu�on, apa itu resiko, apa itu value, apa itu brang, 

apa itu differen�a�on, dan lain sebagainya. 

Entrepreneurial tak pernah bisa dibatasi karena 

se�ap zaman akan melahirkan cara kerja dan 

pemenagnnya sendiri. Mulai dari revolusi industri 1.0 

sampai saat ini 4.0, dan indahnya, semakin cepat 

perubahan itu terjadi. 

Sebagai seorang entreprenuer, hanya yang mampu 

memas�kan persiapan �ndakan se�ap harinya untuk 

memas�kan day by day ac�vi�es organisasi Anda 

menjamin organisasi Anda �dak lapuk dimakan 

zaman dan senan�asa terjaga keberlangsungannya. 

Bagaimana menurut Anda menjadi entrepreneur di 

era seper� saat ini? 

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”
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Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana 

seorang pemimpin ataupun business owner 

“Making Change Happen” 
Attributes.

Understanding Action; the creative spirit to explore new ideas 
and think differently.

mempunyai logika berfikir entreprenurial seja� 

dimana dalam benaknya sudah memahami apa itu 

execu�on, apa itu resiko, apa itu value, apa itu brang, 

apa itu differen�a�on, dan lain sebagainya. 

Entrepreneurial tak pernah bisa dibatasi karena 

se�ap zaman akan melahirkan cara kerja dan 

pemenagnnya sendiri. Mulai dari revolusi industri 1.0 

sampai saat ini 4.0, dan indahnya, semakin cepat 

perubahan itu terjadi. 

Sebagai seorang entreprenuer, hanya yang mampu 

memas�kan persiapan �ndakan se�ap harinya untuk 

memas�kan day by day ac�vi�es organisasi Anda 

menjamin organisasi Anda �dak lapuk dimakan 

zaman dan senan�asa terjaga keberlangsungannya. 

Bagaimana menurut Anda menjadi entrepreneur di 

era seper� saat ini? 

9 Business Pillars
Free Sources

Iklan Blue Bird
“Berubah Menjadi

Lebih Baik”

Readers Notes
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for Business Leaders

1st Essence 
of Triple Decker

Agility Mind-set

2nd Essence 
of Triple Decker

Collaborations

3rd Essence 
of Triple Decker

Innovations

Inspiring
Understanding Future Trend;
Lead being guided by 
a purpose and passion.

Bold
Understanding Blue Ocean;
daring to do what hasn’t been 
done before.

Farsighted
Understanding Experiences;
looking ahead with vision, 
foresight and intui�on.

Progressive
Understanding End Result;
pioneering, embracing challenge,
seizing opportuni�es.

Catalyst
Understanding Encouragement;
asking the important ques�ons, 
adding energy and urgency, 
focusing on insights and goals.

Connectors
Understanding Teamwork;
connects ideas, people, 
ac�vi�es and partners; 
encouraging learning and 
collabora�on.

Communicators
Understanding Peoples;
ar�culates purpose, vision and 
direc�on, listening and engaging 
with people.

Coach
Understanding Greatness;
supports rather than commands; 
to think, act and deliver be�er; 
and encouraging them have 
the confidence to rise up.

Curious
Understanding New Rulers,
making sense of new, complex 
and uncertain environments.

Imaginative
Understanding Boundless
Poten�al; 
envisioning a be�er future 
worth working towards.

Adaptive
Understanding World Changing;
having emo�onal agility
to survive and drive relentless 
change.

Entrepreneurial
Understanding Ac�on;
the crea�ve spirit to explore
new ideas and think 
differently.

“Creating the future” 
attributes.

“Making change happen” 
attributes.

“Delivering everyday 
performance” attributes.

12 Triple Decker Code

3 Essence of Triple Decker with 12 code of conduct, 

kami berharap Anda bisa mendapatkan banyak dari 

berbagai pengalaman para entrepreneur dalam 

mengelola bisnisnya yang kami tuangkan dalam 

logika berfikir Triple Decker, selamat datang dan 

semoga bermanfaat....
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